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বিজ্ঞান বাবু 

প্রহমন। ! রি 1863. ্  
তা ঞ্র চি 

চর প্রথম অঙ্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

গৌরহরি বাবুর বৈঠকখাঁনা | 
গৌরহরি শীতলচন্্র, রামকাস্ত আমীন। 

শীতল। আজ্গ বিজয়া দশমী, মনোমালিস্ত ভূলে গিয়ে 
পরম শক্রুকেও আজ আলিঙ্গন কর্তে হয়, কিন্ত মনুষ্যের 

মন সহজে শক্রুতা ভুল্তে পারে না বলে লোক ভেদে 
ব্যবস্থার ভেদ হয়েছে। বৈরনি্যাতন চিন্তা আমাদের 

হয় চিরদিন যে পরিমাণে অধিকার করে থাকে মনের 

রূগাস্তর ব্যতীত হ্তাহা সহজে দূর করা যায় না; অথচ 

শত্রকে আলিগ্গন করে হৃদয়ের মহত্ব প্রকাশ কর! নিতান্ত 

প্রয়োজন। 



২ বিজ্ঞান বাঁবু। 

রামকান্ত। শীতল বাবু! আপনার কথা শুনে প্রাণে 

বড় ব্যথা পেলেম, আপনি ওরূপ কথা বল্বেন না!।. 
আপনি আপনার হৃদয়ের বাহিক ও আভ্যত্তরিক ভাব 

এককরে দেখুন, সেরূপ করে যাহাকে আলিঙ্কন দেওয় 

উচিত তা'কে প্রাণখুলে আলিঙ্গন দিন; কিন্তু অন্তরে 
শক্রতাকে পোষণ করে বাহিরে কোল দেওয়া ধর্ম-বিগরহিত। 
এতে কি আপনার হৃদয় সখী হবে? ওরূপ করে ঈশ্বরের, 
নিকট আপনি দোষী হবেন। 

গৌরহরি | ওট1কি জান রামকাস্ত বাবু, ওট। আমা- 
দিগের লৌকিক প্রথা | এতে আর ধর্শাধর্ম কি আছে বলুন? 

শীতল। আগনি যা বলেছেন সত্য; যে বৈবাহ্িকের 

নিকট হ'তে নালিস্ করে টাকা আদায় কর্তে হয়েছিল, 
আবার যিনি পুজার সময় আমার প্রাপ্য পাওনা দিতে 

কুষ্ঠিত; যে ক্ষতি পূরণের জন্য ০০৮ খুলেই আমায় আই- 
নের আশ্রয় নিতে হবে; তা'কে বিজয়ার দিন কোল দিতে 

হ'লে প্রাণটা যেন গুটিয়ে আসে, আর হাত দুটো বার- 
কত্তে ইচ্ছা হয় না। 

রামকান্ত। কাল্পনিক পুজার জন্য "আপনার! কিন! 

কচ্চেন; এতকষ্ট করে ষে, টাক! উপার্ডভন করেন, কিনা 
একট! মাটির ঠাকুর খাড়া করে টাকা গুলে! বেজায় উড়িয়ে 

দেন। ছিঃ ছিঃ আমাদের দেখলে ও লজ্জা হয়। মাটির 
ঠাকুর দেবতা বলে পুজা করা কতদূর ছোট মনের কাজ 
বল্্তে পারি ন!। | 
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শীতল। গৌরহরি বাবু। আপনাকে বলবো কি, পুজার 
সময় আমার বৈবাহিক খরচ দিতে কুঠ্ঠিত হওয়াতে পৃজ্য- 
পাদ, সজীব-ছুর্গার সেই নিত্যপ্রস্ষ,টিত কোকনদ-সদৃশ 

চরণ শোভী আশীভরির ডায়মনকাট] নৃতন মল চার্-গাছি 

অতিশয় অনিচ্ছা সত্বেও বিক্রয় .করে এই খড়ো-ুর্গ 

পুজারু সময় খরচ চালাতে হয়েছে। যাঁর জন্য আজও 

অন্ুর.মর্দিনী মহাশক্তির সান্ষীত্বরূপ আমার দেহে শতমুখী 

বিদ্ধচিহ্ প্রকাশ পাচ্ছে, সেই বৈবাহিককে যে আলিঙ্গন 
করবার প্রথা প্রচলিত আছে এটা বড় অন্তায়- নিক্ষাম ধর্মের 

চুডরান্ত আদর্শ, সাম্যের চিহ্ন, মৈত্রীর কবিতা, জাতীভেদে র 

দীপশিখার ন্তাঁয়। 

রামকান্ত। গৌরহরি বাবু ! আপনি কল্কেতার একজন 
বর্ধি্ঠ লোক, আপনার উচিত এই লোকাচার বিরুদ্ধ 
ব্জিয়ার কোলাকুলী প্রথ তুলে দেওয়া । পৌন্তলিকতার 
আশ্রয় দেওয়া আপনার ন্তায় লোকের উচিত নহে। 

এই শুভ দিনে আপনি একবার বলুন-- 

ও একমেব| দ্বিতীয়ং। 

শীতল। রামকান্ত বাবু! দিন কতক আগে যদি এই 
পরামর্শ আমায় দিতেন, তাহ'লে আর এত কষ্ট হ'ত না; 

আমি স্বয়ং 'চৈতন্যের মত ছুই হাত তুলে 

ও একমেব। দ্বিতীর়ং 

বল্তাম; আমার ঘরের মহিষ্মর্দিনীকেও একবার কেন, 
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ছুই তিনবার পর্য্যত্ত বলিয়েনিতাম। আর সমাজে বসে 

স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে 

“শান্তি শান্তি শান্তি” 

বলে চলে আস্তেম। (গৌরহরি বাবুর প্রতি) হুজুর! 
একে অশ্ুরবধ, তাতে আচাধ্যের হ্যায় বেদিতে বসেছি, 

এতেও যদি দামোদর-কংশ-দর্পহারী না দেখাদেন তবে 

দর্গানামে কলম্ক হ'বে। ২9৮০ 09100980 এর সহিত 

দেখা নাহলে মনের চাঞ্চল্যতা দূর হবে না। 

গৌরহরি। ওরে নিয়ে আয় (হান্ত) শীতল বাবুঃ শীত 
হয়ে যাচ্চেন। " 

সিদ্ধি লইয়া দ্ামু বেহারার প্রবেশ । 
এই খানে রাধ; ভাল করে বেটেচিস্ত? 

দ্বামু। কর্তা মশয়! তোমারও লুন থাইচি, সে আপনি 

বা কৰে তাকাই না করিব। আপনি মুনিব আছ; কর্তা 

মশয়, সে তোমার কথা না করিব কাই, ইয়াড ঠাকুর দেইচি 

দে মোর ঘরে যে জগড়নাথ আছু পারা সেয়ডু ইয়া 

দেইছি। | 

শীতলল। তা বেশ করেছ দামু; দেবতার প্রমাদ ভক্ষণ 

কয়ে পুণ্য হয়, আর তা না হউক শরীরটা একটু তাজা 

হয়। তুমি একবার তামাক নিয়ে এস । 

বেহার!। যাইচি, যাইচি। 
দ্ামু বেহারার প্রস্থান। 
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শীতল। রামকাস্ত বাবু! আনুন [8০ 011000- 
026 এ একবার বাহার দেওয়া যাক। 

রামকাত্ত। আমাকে মাপ করবেন। 

গৌরহরি। কেন রামকান্ত বাবু? 
রাঁমকান্ত। আমি 73970 011,07০ এ নাম লিখিয়েছি। 

্লীতল। তোমার সে অরুণ বরণ নীল ফিতে কোথা? 
রামকান্ত। সেটা সঙ্গে নাই। 
শীতল। কথাটা বড় প্রাণে লাগলো না। প্রয়াগের 

মত তোমার মনের ভাব, আর মুখের কথা, যেন উৎলে 
স্ংলে মুক্ত হয়ে যাচ্চে। আমি তোমার মনের কথাটা 
বুষেছি। হিন্দু ধন্মের, তক্ষ্য ভোজ্য হিন্দৃধর্ম্েষী কালা- 
পাহাড় খাবে কেন? বল দেখিরামকান্ত বাবু! তোমার 

্রাঙ্মধর্ধের দরিব্বি, তোমার আচাধ্যের দিব্বি, তোয়ার সেই 
মৃদ্দিরের-বেদীর দ্বিব্ব আমার অনুমান ঠিক কিন! ? 

রামকাত্ত। শীতল বাবু! সে কারণেও যদি হয়ত! 
হ'লেও ক্ষতি কি? 

গৌরহরি। (হাস্য করিয়া) রামকাস্ত বাবু! এ কথা! সৃত্য 
নাকি? 

শীতল। আরে মহাশয় সত্য নাত কি? উনি এখন 
কল্সা ছুয়ে কাজি হয়েছেন_আর কেন হয়েছেন তাঁও 

আমি বুঝতে পেরেছি--ও'র ছুটো বিষ্বে, দ্বিপত্বীক হয়ে উনি 
কিছু ব্যস্ত হয়েছিলেন; উনি একটিকে ভাল বামিতেন 
বা বাসেন; আর একটির অল্প বয়স সুতরাং “বিকার হেতৌ 
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সতি বিক্রিয়ন্তে”। মেই ছোট সতী বিক্রয় করবার জন্ত 
দ্বয়ং কন্যাকর্ভ1 হয়ে বিবাহ দিবার ইচ্ছা ওর হৃদয়ে বড় 
বলবতী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওরূপ গৌরীদানের ফল 
হিন্্ধর্মে নাই, তাই কাজি হয়েছেন। 

রামকান্ত। শীতল বাবু! আপনি বোধ হয়. আগ- 
নার সীমার অধিক যাল্ষেন। দেখুন ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক 

করা বড় অন্তায়, আমাদের ধর্ম হিন্দুধর্মের রূপান্তর মাত্র। 

শীতল । বটে, বটে, ও" বিষ্ণু ; এ রূপান্তর কি কেবল 

দাড়িতে আর মমিদের ভেতর ভাই তগ্ী নিয়ে চোক 

বুঝাতে। গৌরহরি বাবু! 139/1/6 09:019৫709 আধ 

দিন, আমিই ওর 08966 কচ্চি। মহাদেবের নেসার 
মর্ধ্যাধা হিন্দু ভিন্ন আর কেউ রাখ্তে পারবে না। [গ্লাসে 
সিদ্ধি ঢালিয়া পান)। (গৌরহরি বাবুর প্রতি) আপনার 
চল্বে কি, না আমি একাই জঙ্ুমুনি হ'ব। রামকাস্ত 
বাবু! একটু অপেক্ষা করুন তার পর মাখনের কাছে 
বিজ্ঞান শিখতে যাবেন-_হুধা ভক্ষণ করে যদি গরল উঠে 
তবে তোমার । 

গৌরহরি। (সিদ্ধিপান করিয়া) ওরে তামাক দে। 
রামকান্ত। অনুমতি হলে আমি মাখন বাবুর কাছে 

ষাই। 

শীতল। আরে তাও কি হয়, তুমি গেলে গরল খায় কে? 
গৌরহরি। বসুন, আমি মাধনকে ডাকৃতে বল্চি। 

ওরে মাখন বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। 
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(নেপধ্যে)। আজ্জে যাই। 

রামকাস্ত। আমার আর একটা 9282০:062% আছে 
সেই খানে যেতেই হবে। 

গৌরহুরি। রামকানস্ত বাবু! বিজ্ঞানটা কি আমায় 
বুঝিয়ে দিতে গারেন। সেকালে আমাদের বিজ্ঞান বলে 

কিছুই ছিল ন]। 

রামকান্ত। গৌরহরি বাবু! আজ আমায় ক্ষম! করবেন 
আমি অন্ত দিন এসে আপনাকে এই কথা যতদূর সম্ভব 
বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবো; এক্ষণে চল্লেম। 

রামকাস্ত বাবুর প্রশ্থান। 
শ্লীতল। গৌরহরি বাবু! আজ আমার গ্রাণটা বড় 

খুলে গিয়েছে । প্রাণের ভেতর কে যেন বসত্তের হাওয়া 

দিচ্চে। একটা আগমনী গাই । 

গীত ।) 

অরুণ উঠিল ওই, 
'কৈরে আমার উমা মা এল ॥ 

আঁশ পথ চেয়ে, বর্ষ গেছে ধেয়ে? 

পাগল সে ভোলা, হাড়মাল দোলা, 

উমা ধনে বুঝি না পাঠাইল | 
যি গত প্রায়। আঁয় মাগে ! আয়, 

নেহারি বদন তোর জীবন জড়াই। 



৮ বিজ্ঞান বাবু। 

বাম হস্তে শিখ বাঁধা, দক্ষিণ হস্তে 027০6 চক্ষে 

চস্মাপরা মাথন লালের প্রবেশ ও চেয়ারে 

উগবেশন। 

মাধন। 000৫. 10001701718 9164] 13915) 00০00. 11)010- 

100 099 10:০১, আপনি আমাকে 901001 ডেকে 

আমার অনেক কার্ধ্য নষ্ট করেছেন; 1১০%০৮০) আর্নাকে 

1801081 করা আমার সর্ধতোভাবে উচিত, কেন ন! 

আপনিই আমার এই উন্নতির মূল। আজ আমায় 20080 
করবেন 10: 1 17959 91067, 107 999 11616. 

গৌরহরি। বাবা মাখন! তোমার হাতে ওটা বো 
তোর ওরূপ ভাব দেখে আমার প্রাণে বড় আশঙ্কা হয়। 

মাখধন। আপনি যদি 70517 ব| 1019) পড়তেন 

তাহ'লে বোধ হয় ওরূপ £90119) প্রশ্ন কর্তেন না। 

মনুষ্যের জীবনরক্ষা৷ কর] কতদূর প্রয়োজন, যে ব্যক্তি 

বিজ্ঞান না পড়েছে তাকে বুঝান ছুর্ণোত্সব ব্যাপার । 

আপনার কথ! গুনে অন্তে রাগ কর্তে পারত বা করতো! 
কিন্ত আমি অনেক বিবেচনা করে দেখ্লাম আপনার ন্যায় 

লোকের উপর রাগ করা আর বিজ্ঞানকে অন্ধকৃপে 

হত্য1 করা এ উভয়ই অমান।. আপনি আমার এই 2০] 
00000060£ হওয়! দেখে বিন্মিত হচ্ছেন, কিন্তু শুনুন, আপ- 

নার গুরসজাত, আমার মাতৃগর্তস্থ, যে শিশুর অত্তাবনা 
আছে তাহার জীবনের অটল স্থায়িত্ব হেতু আমি তার জন্যও 

একটি লোহার শিখ ০:৫9: দিয়েছি। ইচ্ছা ছিল আপনার 
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ও আমার বৃদ্ধ মাতার অন্য দুইটি ০০৪৫০০$০] 006: দি, 

কিন্ত, যাহাদের বিজ্ঞানের চর্চা বা উন্নতি করবার কিঞ্চিৎ 

মাত্রও ইচ্ছা! বা উপায় নাই তাদের জীবন দুরারোহ 

পর্বতের স্তায় থাকা না থাক! দুই সমান। 
গৌরহরি। ছিঃ মাখন! বাব। ও সকল ত্যাগ কর, 

তোম্র ও রকম ব্যবহার দেখলে লোকে তোমায় পাগল 

বল্বে। আর আমায়-_. 

মাখন। 795], । আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও পিভা, 

তাই আপনার ন্তায় বিজ্ঞান-অন্ধ লোকের সহিত আমি 

খুধনও কথা কহিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসের একটা 
ছাক্সা মাত্র আজ আপনার নিকট উন্মুক্ত করি শুনুন_যে 

ইতরাজজাতী সামান্য [5108.91এর প্রথম প্রচলনের 

সময় তারে ভূতা বাধিঘ্া বিদেশ্থ পুত্রকে পাঠাইয়াছি 
ভাবিয়া স্থির হইত, বিজ্ঞানের চর্চা করে, সেই ইংরাক্গ 
আজি হু-দুর হিমালয় হ'তে কুমারিকা পধ্যস্ত ইঙ্দিতে শান 
কর্চে। 'আর আমরা যে ২9১) 7761০ তাইই রহিলাম, 
06 0 ৮1116 507১08101. সেই বিজ্ঞানে 21. 4 পাশ 

দিয়ে, আমি কি 1)9007) 10019 93 19160 1000010৮ 

হয়ে থাকব। আপনি দেখবেন আমি 0) 5106০] 80101)06 

আপনার হিমালয়কে গরম করব; তাকে মানুষের 

সায় কথ! কওয়াব, 0০9৮) কে 91/44)27 তে পরিণত 

কর্ব। | 

শীতল। মাধন বাবু! এ বড় আশ্চর্যের বিষয় । এ যাঁদ 



5 বিজ্ঞান বাঁবু। 

তোমার বিজ্ঞানে হ'তে পারে, তা হলে, আমিও ভোমার 

নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা কর্তে প্রস্তাত আছি। 

মাখন । আশ্র্ধ্য বিজ্ঞানে কিছুই নাই, এটি 8510172176 

0) বলে জানবেন, ৪9107০০ এ সকল বন্তই হ'তে পারে। 

স্তনে বড় সখী হ'লেম, যে আপনার বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা! 
আছে। কিন্ত 80197004 11619 হবার পুর্বে আপনাকে 

একটা 007020601 শরীরের সঙ্গে বাধতে ভছ'বে। এর 

কারণ এই-সদাই বিজ্ঞানের চর্চা কল্পে মনুষ্য শরীর 
থেকে 010081010 বহছুপরিমাণে নির্ঘত হয়ে যায়; যাতে 

019]6 আর একটা পদার্থ 80101721000 101) 01900110 | 

এসে হটাৎ আপনার শরীরে ০7০" কত্তে ন1 পারে তারই 
পন্য এই 00110100601 ) এতে শরীরের সঙ্গে আর £500009] 

81601015 ওয়ালা আর একটা ০৭) ষঙ্গে যাতে সদাই 
891117000 থাকে তারই জন্য 8০19000 এ এই 000000- 

01: বাধার গ্রথা প্রচলিত আছে। 1151: 101 11056009 

00501010926 1)01900) 10018, 1301101009, 7100610 

£17)0, আর কত চান। 

গৌরহরি। বাবা মাখন! তুমি যা বল্লে ও বাড়ি সম্বন্ধে 
থাটে বটে, কিন্ত মনুষ্য মধ্যে ত ও প্রথা প্রচলিত নাই, 

আমার এত বয়স হয়েছে আমি কখন মানুষের হাতে, মাথায় 

শিখ বেঁধে বেড়াতে দেখি নাই, তুই ও সকল ত্যাগ কর, 

আমার কথা রাখ্। পরশুরাম পিতৃআজ্ঞাঘ আপনার জননীর 

মস্তক ছেদ্দন করে ছিলেন, তুই আমার কথা শোন। বাবা! 
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লেখা গড়া শিখেছ, বাড়ীতে বসে জমীদারী দেখ, আমোদ 
আহ্লাদ কর; দেখেও আমার প্রাণটা স্থধী হ'ক। 

মাখন। যে &.00000 বিজ্ঞানের মাতৃভূমি সেই 40৩ 

1109র বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ০১] বলেছেন বাড়ি অপেক্ষা 

মনুষ্য শরীরে ০০2960£ বাধ! নিতাত্ত প্রয়োজন ; এ কথ! 

আজও আমাদের দেশের লোকে বুঝে নাই, তাই সে প্রথ। 
প্রচলিত হয় নাই। ভাল, আপনি ত্যাগ ত্যাগ কচ্চেন; 

আমাকে কি ত্যাগ করাতে চান্। 

গৌরহরি। তোর লেখা পড়া, তোর বিজ্ঞান, তোর এ 

 শিখ। 
মোখন। 1 ০000৮ 1610 199010100, 3 ০০ । 

আমি বগ্নেও অনুভব কর্তে পারি না)।০ম 9191] ] 1010900 

& (1001 /1)10)) 11১26 00191010660, 00 1061001 0:01) 

ঘা) ২৩ £0.00৩* আমাদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় 

তাহা বলাযায় না। আপনি কখন মহাভারত পড়েছেন ? 

শীতল। কেন মহাভারতে আবার কি আছে? 
মাথন | ৫5৪: 17100. কি আছে কি না আছে, %% 

105008 1160০ (গৌরহরি বাবুর প্রতি) আপনি আমার 
01958000286: করুণ । দেখুন, ভদ্রলোকের 09986100 

80৪৮: ন| কর1 অপেক্ষা অপমান বোধ হয় জগতে আর 
নাই। 4১0, 10106 60 0696 19]. 

গৌরহরি। গড়েছি। হিন্দুরছেলে রামায়ণ মহাভারত 
ছাড়া কি কেউ আছে? 



১২ বিজ্ঞান বাবু । 

মাখন। ইংরাজি না বাঙ্গালা, বেদব্যাসী ন! প্রতাগ- 
রায়ী? 

গৌরহরি। (জনাস্তিকে) ও শীতল বাবু ! এ কি বলেগো ? 
শীতল। (জনান্তিকে) এই বুঝি ইত্রাজি শিক্ষার ফল; 

বাবা একি ছেলে নাবারমার মগ-মাথায় একট] লোরার 

পাগ্ড়ি। * 

মাথন। 1109: 100 0০91 21), তোমার রামায়ণ ও 

মহাভারত যার জন্য তোমরা [70170 [111%4কে হত গর্ধ 

কর, সেই [১2000900270 1051)0117928 বিজ্ঞানের 

প্রথম দোপান মাত্র ; তবে যে, ষে 11. এ ন্তায় মে সেই 
রূপেই দেখতে পায়। 131৮ 070 1)056 ০08189 0০1৫ 0০ 

(01 209 60 00110] 2, 0011150 ০% 19069299 1990079 01089 

010900990 £0018) আর তা না কলে আমার বোধ হয় 1 

86০ (10979 29 ০ 11609 0119009 0 0০ 7196101081] 100- 

70592009701. দেখুন ১০10009 হীন জাতী জাতীই নহে। 

গৌরহরি ৷ বাবা মাখন! বিজ্ঞান বলেই পৃথিবী তা! 
আমি শ্বীকার কল্েম। কিন্ত বিজ্ঞান শিখ্বে কারা, যা'দের 
অর্থ নাই; যারা পেটের চিন্তার জন্য লেখা গড়া লিখেছে, 
তাদের পক্ষে বিজ্ঞান প্রয়োজনীয় বটে, তোমার তাতে 

প্রয়োজন কি? তুমি ও সকল ত্যাগ কর, আমার কথা 

শোন, জমীদারী দেখ, ঘরট। বজায় রাখ। 

মাধন। আপনি 101. ৭10৮: এর 5019090 সভায় না 

একদিন গিয়েছিলেন, আর আমি যে দিন আপনাদের 
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ত্যাগ করে আমার কতক গুলি [4015 11904 কে নিজে 
13190)0 টৈ8060077080, এর বাটা গিয়েছিলাম সেই 

দ্বিন না আপনি 7110 সাহেবের 15908079-0010 এর 

ভিতর গিষে বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতার পরিচয় পে়ে 

৪০00 হয়ে পড়েছিলেন। আমি সেই বিজ্ঞান বলে 

জমীদ্ধারী কোনছা'র ০:1৫ কে 120201002 এর ন্যায় শাসন 
বরবো। 

শীতল | (জনাস্তিকে গৌরহরির প্রতি) মহাশয়! 
দেখূচেন কি, বেতর বিগ্ড়েছে, কথায় বড় শ্ুবিধ! নয়, এ 

 খ্বাশ করা ছেলের গে!। দেখুন দেঁকি বিয্বের কথা তুলে । 

গৌরহরি। মাখন! তোমাকে বিবাহ কর্তে হবে? 
তোমাকে সংসারী হয়ে সংসার দেখতে হ'বে; আমি বুড় 

হয়েছি কবে মরব; তোমাকে এর মধ্যে জমীঘদারী প্রথা 

শিথ্তে হবে) আমি আজ হ'তে তোমার উপর জমীদারীর 
যম্মন্ত ভার দিব। 

 মাখন। মৃত্যু! হা! মৃত্যু কি? আজ যদ্দি আপ- 
নার ৪০19099 গড়া থাঁকৃত তাহ'লে আপনার মুখ থেকে 

ও কথাটা বোধ হয় নির্গত হ'ত না। আপনি জানেন বোধ 

হয় রামচল্রের 79019: নামটা আমার ঠিক ম্মরণ হচ্চে 

না! 151)0)9 19919: এর রামায়ণে অনেক দিন হ'ল 

পড়েছিলাম) শ্তগ হেতু একটা! স্ত্রীর কথায় রাম, লক্ষ্মণ ও 
রামের 1০ কে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়ে, পুত্রশোকে 

নিত্বের 16941 নষ্ট করে ফেলে ও ক্রমে ০011289 অবস্থা 
২ 



১৪ বিজ্ঞান বাবু। 

প্রাপ্ত হয়; রামের আর ছুটো ভাই ছিল তাদের নাম বড় 
0০61, হটাৎ মনে পড়া দায়; তার! করে কি তাদের 
ম8)9] কে 91/01)910) করে রেখেদিলে ) ৮11 9006 26৮00 

08 0)917 78181)60. 7১:00915. সে 0009 টা 92০97 

আমার মনে নাই, বোধ হয় £00৮690, 5628, এই 1001 

৮০০৮, ৫915 রামের বাপ 9071১210006 হয়েছিল "1)10) 2৪ 

0৪ 0000. 93 11110 ) সুতরাং 1)991॥বলে বোধ হয় জগতে 

কোন কথাই থাকা উচিত নহে। যি 9197৩ আপনি 
আমার 2029111799 এর কথ! বলেচেন, কিন্তু, 102101960 

18 10001001১06 % 90018] 01010.) সেই ৪০০9] 0110) 

যদি বিজ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয় তা হ'লে ষাকে আমর! 

বলি 11211120) আর আপনার যাহাঁকে বিবাহ বলেন, তার 

প্রয়োজন কি? স্ত্রীলোক অপেক্ষা কোমল বিজ্ঞান, সেই 
বিজ্ঞানের যে আশাদ পেয়েছে দে কি একটা! 111160:960 

917 10011) দ্বাদশ ব্ষাঁয়া বালিকা কে তার স09 

কত্তে স্বীকার করবে ? আমি ত কখনই নহে। 

গৌরহরি। আরে তুই বলিম্ কি? তোর অন্ত কি 
আমি আত্মহত্যা হ'ব? 

_. মাথন। আপনি জানেন, আপনার এই বখার জন্য, 
আপনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। আপনায় এই কথা যদি 
আমি- জগতে, বা ৫৮০) একজন ৫0102)00, 70109 09106] 

কে বলেছি যে ০১ 00011)0 11069009 %0 00100016 

810146 তা হ'লে আপনাকে দায়রায় সোপর্দ কর্তে 



প্রথম অন্ক। ১৫ 

গারে। ঠঠ 20797) 103 20০৭ 17৮০ আমি আপনাকে 

90:09807 190]798% কচ্ছি আপনি কু-আশার ঘোর অন্ধকার 

ত্যাগ করুণ; একটু একট্ 50192৫9 পড়তে আরত্ব করুণ। 
যদ্দি বৃদ্ধ বয়মে পড়তে আপনার লঙ্জ হয়, [ (7100 0101) 

[78917 &1)9 17)030 0103 009 01 1101000100 008 11 

$])৩ &190৮9ম. 0৫. 5010700, আমার সতত ইচ্ছা! করে 

আপনাকে ও আমার 0921088 000)0: কে যদি [771001) 

05067) 7১000] 0: 05৫]। 09110 স1]] ০১ যদি ০901) 

০0 [00৫9 ৪. ৫7 পড়াতে পারি, তা হ'লে আপনার! 

একেবারে কুমংক্কার বঙ্জিত হবেন। আমি নিশ্চয় বলচি 

যে ০] 59150600, 11]] 00109 2৪ 11991 79 11) 

7০0 091] 65 00101706001 18521510095 01501119 

৩404. 

* গৌরহরি। তুই আম।য় বৃদ্ধ বয়সে কাদাস্নি। দেখ্ 
মাথন, বাবা! তোমার বয়স হয়েছে, বুঝতে সুঙ্তে পার, 

তুই আমার এক মাত্র ছেলে, তোর মুখ চেয়ে আমি বর্গের 
চাদ হাতে .পাই, কিন্ত বাবা! তোর কি আমাকে মন কষ্ট 
দেওয়। উচিত? 

মাথন। ছা: 202) 16 008: 20০০ কিন্তু একটা কথা 

[ 07098 1700000) যে 81 81077 আমি দেখে আস্চি 

আপনার 2701953 0 0)908101)81)19. আমি আপনাকে 

আপনি আপনি বল্চি কিন্তু ০0:০0 0৪ [1989009 ০1 

£700891 690190100 আপনি আমার প্রতি ৮1087 60009 



১৬ বিজ্ঞান বাবু। 

ব্যবহার কছেন। এটা আমি বলতাম না, গাছে আমার 
100৩: হয়ে 80০9৮ তে আপনি অপদস্থ হ'ন 910] 

সেই জন্য আমি আপনাকে এই 100% টুকু দ্িলাম। আর 
একটা কথা, আপনি 1।695910]7 1)00193 কে হাতে কত্ত 

চান কি রূপে আমি ত বুঝতে পারেম মা! 0০৮ ৪00. ৪197009 

021) 0192) 016, 

গৌরহরি। (স্বগতঃ) আমার দেখচি সর্বনাশ উপস্থিত ॥ 

ছেলেটা ঘোর উন্মাদ হয়েছে ; পাগল মিতাক্ষরার মতে 
বিষয়ের উত্তরাধিকারী হ'তে পারে না; এখন কি করি, 

কেন ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্ত কালেজে দিয়েছিলাম? 
এই কি উচ্চ শিক্ষার ফল; হা অদৃষ্ট! দেখি আরো 
বুঝিয্বে যদি পারি। (গ্রকান্ঠে) বাবা! তৃই কি গাগল হলি 
নাকি? আমার এই অতুল সম্পত্তি কি দশজনে লুটে খাবে, 
আর তুই আমার এক মাত্র ছেলে হ'য়ে তোগ কর্তে পার- 
বিনি? 

মাখন। আপনি বলেন কি ? আপনার এই 21019 আঙ্গি 

09৫001 0010086 এ 8091/করবো।। আমি আপনার অর্থের 

অধিকারী হ'লেই একটা! 00700 করবো, তার উপর 
বড় বড় £01061 10609 এ লিখে দেব "0 106100 ০? 

7918 8990 000110880 16001:0109% 0015 10000100970 

01 80197708 1798 1১60) 61:80690. 197 1018 ৪01) 11910701 

[581 1100807098৮, এ দেখলে 0070:00:-0908181 

[16060200590 বোধ হয় আপনাকে 7. 0,9,%. 



প্রথম অঙ্ক । ১৭ 

88০ পাঠিয়ে দিতে কিঞ্চিত মাত্র ও কুঠিত হবে না; 
আর এমনও হতে পারে 70: 119)981 19৮০: 0৫ ০0000- 

16009 পাঠিয়ে আমাকে তার ৪০৮০ জানবেন। এখন 

৫০০৫109 আমাকে 3:00)9: [০2০00187980 এর বিজ্ঞান 

বিকাশিনী সভায় যেতে হ'বে। 
১ ্রস্থান। 
শীতল। গৌরহরি বাবু! ছেলে দেখে কি বুঝলেন? 

গৌরহরি। (দীর্ঘ নিশ্বাম ত্যাগ করিয়া) বুঝব তার 
কি, আমার মাতা আর মুড; এখন চলল শয়ন কর! যাকৃগ্নে 

পালে যা আছে তাই হইবে। 
| উদয় প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

গৌরহরি বাবুর শয়ন ঘর। 

' গৌরহরি বাবু ও চন্্রমুখী। 

গৌরহরি। গ্রিশ্ি! তোমার ছেলের জ্বালায় বুঝি 
আমায় সংমার ত্যাগ কর্তে হ'ল? তুমি ভোমার ছেলে 

নিয়ে থাক, আমি বিষয় আশয় বিক্রি করে কাশীবাসী 

হইগে। 
চন্তরনুখী। কেন? মাখন আমার কি করেছে? আমার 



১৮ বিজ্ঞানবাবু। 

ছেলের ভাল তুমিত কিছুই দেখতে পারনা। বি আমার 
'মাখনলাল করেছে কি? 

গৌরহরি। ওটা পড়ে পড়ে বেতর বিগড়ে দন 
বোধহয় শীন্ত পাগল হ'বে। 

চত্্রমুখী। : ওমাঃ আমি কোথায় যাব! এই বুঝি: 
আমার মাখনলালের দোষ। তাহ'ক, মা সরস্বতী যার 

পেটে ঢুকেছেন তাকে পাগল তিনিই করেন। আহা! 

তোমায় বল্বো। কি, মাখন যখন ঘুমিয়ে থাকে, আমি ঘড়ি 
পেতে গনেছি--ছেলের মুখ দিয়ে পল্তার কল্রে জঙ্গের 

মত ত্রমাগত ইংরিজি বেরোয়, আর কেবল পটান্ পটাণ্' 
শব্দ করে, বলে লোকে বিয়েন, নাকি মর- মুখে আসে 
না, তাই বুঝেন! । 

গৌরহরি। ওই পটাদ্ পটাস্ আর পোড়া বিজ্ঞানই 
কাল হয়েছে। তোমায় বলবো কি সে একবারে ঘোর 

উন্মাদ হয়েছে। 

চন্ত্রমুখী। তা হ'ক; আমার মাখনের বিয়ে দিয়ে 

একটি ছোট রাঙ্জা বউ ঘরে এনে আমার মনের সাঁধ 

পুরাব। আর এষে খ্যাপা খ্যাপা! রকম দেখূচো তা রাঙ্গা 
বৌয়ের মুখ দেখলেই সব যাবে! মা সরম্বতী আমার মাখ- 
নকে যে থেপিয়ে তৃলেছে সেটা তোমায়- বলচি কখনই 
থাকবে না । আমি মা শীতলার পুজো! মেনেচি। ঘোষেদের 

ছেলেও এঁ রকম চস্ম! নিত, দাড়ি রেখেছিল, ঠাঙ্ুর 
দেখলেই তেড়ে যেত, আর বাপ, মা, ভাই, বন সকলকে 



০ 
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ৃ 

বলতে! পুতুর পুজা করা পাপ; তার বিয়ে হওয়া অবধি 

সে পাগ্লা রকম গিয়েছে । ওটা বিয়ে করবার পুর্বচিহ্নু; 
হাজার হোক লেখ! পড়া শিখেছে, বাপ মার কাছে কি 

বিয়ের কথা বলতে পারে, তাই একটু আদটু গাগলামি 
রুর়ে বাপ মা কে জানায় যে আমি বিয়ে করবো। যে 

বাপমা বুঝতে না পারে, ভার! ছেলেকে পাগল বলে। 

ছেলে পাগণ হয়েছে বলে বলেই' ছেলের বিয়ে দেয় না) 

ছেলেরও পাগলামি বাঁড়তে থাকে । . আমি তোমায় বলচি, 

আমার মানের বিয়ে দাও। মাখন যে বিয়েন বিয়েন 

করে, আর ওই যে নোয়ার শিখ বেঁধে থাকে, সেটা! বৌমা 
ভিন্ন আর কেউ খুলতে পারবে না গারবে না। 

গৌরহরি। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ন্কপী। আমি লজ্জার মাথ! 
খেয়ে বিয়ের কথা বল্লাম, কিন্তু মে কিছুতেই গ্বীকার 
কল্পে না। সেবনে তার বিবাহ বিজ্ঞানের সঙ্গে হয়েছে; 
মে আর অন্য বিষে করবে ন1। | 

চন্্রমুখী। হ্ট্যাগ| বিজ্ঞান কে? 'সেট1] কোথায় থাকে ? 

বলি তুমি কি এ বিয়ের কথ! কিছু জান? মাখন কি 

আমায় লুকিয়ে বিয়ে করে। 

গৌরহরি। দেখ গিনি! আমি এখন চন্নুম। 
চন্ত্রমুখী। ও হরিঃ! বাবা আমার, তাই খ্যাপা হয়েছে। 

দেখ্লে, আমি যা বলেছিলুম তাই খটলে!৷ ত; আর ও রাগ 
কম্নে কি হবে, ছেলেত আর ত্যাগ কর্তে পারবে ন1। বাবা 

আমার বিয়ে করেছে বৌটি ধরে নিয়ে এম) যখন আপনি 



২০ বিজ্ঞান বাঁবু। 
৬] 

পছুন্দ করে বিয়ে করেছে, সে বৌয়ের মুখ দেখলেই এ 

বিয়েন বিয়েন, আর পোড়া শিধ সব ধসে পড়বে। 

গৌরহরি। দেখ গিনি! আমি আর মহ কর্তে 
পারিনা; এই বুড়ো বয়সে অদেষ্টে আরও কত কষ্ট আছে 
জানি না। তুমি মাখনকে বুজিয়ে স্থুজিয়ে যদি বিয়েয় 

রাজি কর্তে পার তা হ'লে এই অগ্রহায়ণ মাসেই £বিয়ে 
দিয়ে দবি। 

চন্্রমুখা। ওমাঃ মেকি? তোমার বুঝি মে বৌ পছন্ম 
হয় নি--তবে তুমিও বৌ দেখেছ। আমার এমনি পোড়া 

অদেষ্ট যে মাধনের বৌ দেখতেও গেলাম না। (ত্রদদন 1). 
গৌরহরি। আরে তুমি কাদ কেন? তোমার পাগল 

ছেলের সঙ্কষে বে দেবে কে? লেখা পড়া শিখে ছেলে বেগ- 

ড়াতে দেখা, এই আমার প্রথম। 
চন্ত্রমুখী। ভূমি আর বিগ্ড়েছে বিগ্ড়েছে বলো ন]; 

তুমি আমার মাখনের বিষে দেবে কিনা বল? যদি নাদাও 

আমি আমার ছেলেকে নিয়ে বিদেশে চলে সাব, সেই 
থানে গিয়ে দেখি তার বিয়ে দিতে পারি কি না। 

গৌরহরি। অ। আমার পোড়া কপাপ, বিয়ে দেবো কি! 
সে বলে তার বিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে হয়েছে। সে আর 

অন্ত বিষে কর্বে না। 

চন্ত্রমুখী। এ শোঁড়া বিধেন কি? আমায় দেখাতে 

পার, কে সে বিয়েন, তা হ'লে বেটিকে দাসী দিয়ে 

ব্যাটা খাওয়াই। | 
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গৌরহরি। গিগ্গি ! তুমি যদি পার খধ) : 
ঘিয়ে কত্তে রাজি হয় আমি অগ্রহায়ণ সে বিয়ে দেবো | 

চ্ত্রমুর্খী। আচ্ছা! তুমি এক কার কর? তুমি বিয়ের 
কথা সব ঠিক করগে আমি মাখনকে বুঝিয়ে বল্চি। 

গৌরছরি। যা হয় কর, এখনকার বৌধ হচ্চে কাঁলেজের 
পড়ার এই দে'ষ। আগে জানতেম লেখা পড়া শিখলে 
্বভাব চরিত্র ভাল হয়, কিন্ত এখন দেখ্চি ইংরাজি 

লেখা পড়া শিখিয়ে রাজ্যের ছেলে বিগড়ে দ্িলে। যাই এ 

বুড়ো বয়েমেও ত নিস্তার নাই; মুটে মজুরের মত খাটতে 

এসেছি খেটে যাই। 
ও প্রস্থান । 

চত্ত্রমুখা। আমার মাখন কি সন্ভি সন্তিই পাঁগল হ'ল, 
না কখনই নয়, এ কথা মনে লাগে না। লেখা পড়া শিখে 

শুনেছি ছেলেদের "মাথা একটু গ্ররম হয়; তাতে আমার 

মাখন ষে আবদেরে ছেলে; ধোধ হয় কর্তার কাছে 

কিছু চেয়ে থাকবে কর্ত! দ্বেক্ব নি, ভাই আমার মাধন রাগ 

করেছে। এক ছেলে, যদিই একটা! বারন! নিয়ে থাকে, 

তাকে না দেওয়া কি ভাল। একট] ভাল মন্দ হ'লে এর 

গরে আমার মাধনেরই ত সব) এখন নিলেও নেবে তখন 
নিলেও নেবে। মাঁধন আমার যা চাইবে আমি তাই দেঝো!। 
যাবার রাগ ঠাণ্ডা হ'লে আমি বিয়ের কথা পাড়বে! । 

ওষি বি! ঝি! একবার এদ্রকে আয়।  এ_22৬ 

(নেপথ্যে)। যাই মাঠাকৃরুণ। ০ ১১৭৬৫ 

১৭1 ০৭1০০ 
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দাসীর প্রবেশ । 

এই চাবি নিয়ে আমার ঘর থেকে গয়নার বাকৃস্টা নিয়ে 
আয় ত। | 

চাবি লইয়া প্রস্থান। 
বৌমাকে কি কি গয়ন! দেবে সে গুলে! দেখে আলাদা 

করে রাখি। আমার সে দিন যে গয়না হয়েছে, সেগুনে। 

এখন আমায় পরতে হবে, তার পর বৌমা বড় হ'লে আমার 
যে গুলে। ছোট হয়ে যাবে সে গলে! তাকে দেবো কিন! 

তখন বুঝবো । বৌটিকে পরির মতন সাজাব। 

বাকৃস লইয়া দাসীর প্রবেশ । 

দাসী। হ্্যে গা মাঠাকরণ ! দাদ! বাবুর বুঝি বিষে 

হ'বে? আহ] হোক্ হোক । 

চঞ্জমুখী। তোকে কেবল্পে? 

দামী। আমি সব শুনিছি; তা না! হলে, দাদা বাবু 

হাতে মাথায় নোয়া বাধবে কেন? আমি শুনিছি কল্কেতার 

বড়মান্ষের ছেলেরা বিয়ের আগে হাতে মাথায় শিখ 
বাধে শিখট। বুঝি প্রজ্গাপতির ঘটক। হ্্যে গা মাঠাক্রুণ 
কল্্কেতার আইবুড়ে। ছেলের বুঝি চিহি এ? 

চন্ত্রমুখী। দেবে! দেবো; আমার মাখনের বিয়ের সময় 
তোকে দান। গড়িয়ে দেবে । 

দাসী। দাদা বাবুর কোথায় বিয়ে হ'ৰে মাঠাকৃরুণ ! 
চত্্রমুখী। এখনও কিছু ঠিক হয়নি, কর্তা কত 

লোক পাঠাচ্চেন, মিন্সে গনো খালি মুটো| মুটে। টাকা 
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নিয়ে যাচ্চে, কিন্ত, কৈ একটাঁও রাঙ্গা! বৌ এনে দিতে 
পাল্লেনা। 

দ্াসী। হের গামা! তোমাদের মেয়েরাও কি নোয়া- 

বাধে, তারাও বুঝি বিষে হ'লে হাতে নোয়া পরে না? 

চন্্রমুখী। বিয়ে হ'লে হাতে নোয়া পরে না তকি? 

তুই ঝি পাগলি নাকি? এয়িস্্ি মানূসে কি নোয়া ছাঁড়। 

আছে? 

দাসী। পুরুষ একি কি এখানে নোয়। পরে? 

চন্ত্রমুখী। পুরুষ এয়িস্ত্রি আবার কি? 

দাসী। কেন যাদের দাদাবানুর মৃত বিয়ে হয়েছে। 

চন্্রমুখী। তোর দাদাবাবুর কি এখনও বিষে হয়েছে? 

দাঁসী। বিষ্বে না হউক, কিন্ত মাঠাকৃরুণ ! আমি তোমায় 

বলচি ওই নোয়। হ'তেই দাদাবাবুর বিয়ের ফুল ফুটবে। 
“চক্্রমুধী। নৌয়াতেই ফুল ফুটবে কি? 

দ্াসী। হিগে। মুক্সী কূলীনের বিয়ের ফুল অমনি 

করে ফোটে। তবে শুনবে, আমার বনপো, হেতাকার 

একজনাকার, বাড়িতে থাকে, তাদের নাঁকি পাথরে বিয়ের 

ফুল ফুটে, আর বিয়ে হ'লেই সেই পাথর হাড়ি চাপ! দিয়ে 
রেখে দেয়। দাদাবাবুরও তাই হ'বে কিন্তু নোয়াতে। 

চন্ত্রমুখী। তুই আশীর্বাদ কর, আমার সেই অদেষ্টই 

হ্কৃ। ৮ 

দীসী। ওমা ছিঃ কি বল মা। হে গা মা! এয়ে দাদা- 
বাবুর শিখ দেখা যাচ্চে। দেখ দেখ, পাছে শিখ দেয়ালে 
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ঠেকে তাই দ্বাদাবাবু একে বেঁকে সিঁড়িত্বে উঠচেন। 
দ্বাদাবাবুকে দেখলেই গঙ্গার ঘাটে যে একট। ঠাকুর আছে 
দেখেছ মাঠাকুরুগ। এক হাতে একটা মুখর তুলে, এক 
পা সামূনে, এক পা পিছিয়ে আছে তাকে মনে পড়ে । 

চত্্রমুখী। যাই, আমার মাধনকে বুঝিয়ে দেগ্িগে। 
আমি বাকৃসটা বন্ধ করেছি; তুই নিম্বে আম়্। ৫ 

প্রন্থান। 

দাসী। যাই বাট পাঁট মব পড়ে রয়েছে। 

বাকৃম লইয়া প্রস্থান। 

দ্বিতীয় অন্ধ 

প্রথম গর্ভাস্ক। 

নগেআ বাধুর লিখিবার ঘর। 

মগেন্্র বাবু চেয়ারে উপবিষ্ট । 

নগেন্্র। সর্বতৃক্ ও সুদ্রা যন্ত্রকে তুষ্ট করা! বড় দ্বায়। 
৪0018] 80160০০ পড়া] অবধি স্বাতীয় ভাষার উপর আমার 

একেবারে বিতেষ্টা জন্মে গেছে । ইচ্ছা করে মাখন বাবুর 
মত বাঙ্গালা ভাষাটা একেবারে ভুলে যাই, কিন্তু মাতৃভা যা 
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সোল! ভাল কিনা তা স্থির করবার জন্য সমঘ্ষে সমন্ধে অনেক 

ভাবি, ভাবতে ভাবতে মাথ! গরম হয়ে যায়। দূর হকু আর 

ভাবতে পারি নি। ভাষাটা ভুলব কিনা? তুলি, ভুলি বিনা 

ভুলি? আর কেমন করেই বা ভুলতে পারি; আমি 

বাঙ্গালা সৎবান্ষপত্রের এডিটার, বাঙ্গালা আমার ইজ্বেরার 
মহল প্রতি সপ্তাহে কাগজ বার করি। বকশমে ডাক্তারি 
করি, বাপকে ডাকলে নিজে যাই। 

একজন কম্পেজিটারের প্রবেশ । 

২ শ্বকলম অপেক্ষ। ব-কলমে আমার বড় জোর; আমি 

্বার্থপর হয়ে নিজের উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য একবাঁণে ছুটি 
পাখী মারতে চেষ্টা কচ্চি। 

কম্পোজিটার। মহাশয়! কাপির জন্য কম্পোজিটার 

সঅববসে আছে; এখনও কাপি না পেলে শনিবার কোন 

মতৈই কাগন্জ__ 
ন্গেল্স। কেও বাবু! আমি ভাষাটা ভুলে গিছি; তোমা- 

দের জন্য কাগজ শিবছুর্গা কল্পেম তবু ও ছাড়বে না। তোমা- 

দের কাগজ. তোমরা লেখ। তবে যত ক্ষণ না ভূলে ছিলাম 

ততক্ষণ তোমাদের লিখে দিয়েছি আর পারবো! কি না বলতে 

পারি না। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আমার মাথাটার ভেতর 

৪০০9] 801,০0০ এ ভরে যাছে, সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাট! 

সত্বর আমাকে বন্তার জলের ম্তায় ত্যাগ করে যাঁবে। 

(নেপথ্যে)। 95১90, 79988 আমি যাচ্চি, তুমি 

কি আমাকে 2899 করবার অন্ত 79207 আছে। 
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লগেম্্র। মুদ্রাযন্ত্রের প্রেত! একটু সরে দাড়াও, 
আমি বলে কহে দেখি, যদি আজ থেকে তোমাদের সঙ্গ 

ত্যাগ পারি। (হেমত্ত কুমারীর প্রতি) 0159৪ 190. 

হেমস্তকুমারীর প্রবেশ। 

হেমন্ত। 1092:1 আজ তোমাকে এত 00201101101 

দেখচি কেন? তোমার কি হয়েছে, তুমি আমায় বল” আমি 
তার প্রতিকারের চেষ্টা! কচ্চি। এতে যদি আমার জীবনের 

সারাংশও ত্যাগ কর্তে হয় তাতেও আমি স্বীকার আছি । 

নগেত্র। আমার ভাবনা! সমুদ্রবৎ্ সদাই তরঙ্গ গুলি, 
ষেন তীরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নমস্কার কচ্চে? 

হেমস্ত। তোমার ও সম্পাদকীয় লম্বা ঘনঘোর ভাব 

আমি বুঝতে পাচ্চিনি। সাদ! ভাষায় বল, পারি প্রতি- 

বিধান করব। তুমি আমার 09? 1)19)900, তোমার 

জন্য আমার জীবন ত্যাগ করা যায়, কিন্তু, ত্যাগ করবে! বা 

কর। উচিত কিনা জানি ন1। 
নগেক্র। তোমার ম্মরথ থাকতে পারে? 

হ্মস্ত। না, স্মরণ থাকবার একটা ব্যাত্বাত আছে; 
আমার মাথার বড় ঠিক নাহী, সদাই ঘুরে, হ্ৃতরাং তোমার 
বলবার কষ্ট বাচাবার জন্য আমায় 288% 193910 র জীর্ণ 

পাতা গুলি উ্টাবার কষ্ট তোমার ন্যায় 119১200 এর দেওয়া 
উচিত নহে। 

নগেন্্র। আমি ৪০০18] 8016706 পড়তে আরসত করা! 

বধি মাতৃভাষা তুলবো কিনা ভাই ভেবে স্থির কর্তে পারি 



দ্বিতীয় অন্ধ ২৭ 

নাই। মাখনের মত আমারও ইচ্ছ1 করে মাতৃভাষা ভূলে 
যাই, এতে ভোমার কি মত? 

হেমস্ত। মাধন বাবুর মত পালে ভাল বটে, কিন্তু, তুমি 

কি তাগপারবে? 

নগেম্্র। আমিও তাই স্থির করেছি, এখন তোমার 
একটি ক্বার্য্য কল্পে ভাঁল হয়। 

হেমস্ত। কাম্য ! কি কাধ্য? 

নগেন্র। আমি সম্পদকীয় ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত 
ক্র্তে ইচ্ছা করি। 

(নেপথ্যে )। 9061012, 300)0 000 ] ৫০ 20? 

হ্মস্ত। তোমার কাগজ বাঙ্গালা না ইংরাজি ? 
নগেম্্র। বাঞ্গালার ভাগটা বেশী, ইংশাজি কলম ছুই 

তিন্ আছে। 

হেমস্ত। সাহেব মহলে আমর বেশী পদার হওয়া 

অবধি যদিও তোমার বাঙ্গাল] ভাষাট। আমার তাছৃশ মনে 

নাই তবু তোমার কথা অনুসারে ছুই একটা 18509 র ভার 
নিতে আমি ্বীকার আছি। 

নগেম্স। আঃ বাচলেম--তুমি আমার__ 

হেমস্ধ। তৃমি আমার নিকট কতজ্ঞত| প্রকাশ করবে 
বলে আমি এই ভার নিতে স্বীকার করি নাই, কেবল দেখ!" 
ইতে জগংকে যেস্ত্রীজ্জাতীর দ্বারা কাগজ এ দেশেও বন্পা- 

ঘন হ'তে পারে। তুমি প্রচার বরে দাও, আজ হ'তে 

তোমার কাজের সম্পাদক আমি। 



২৮ বিজ্ঞীন বাবু। 

নগেক্দ্র। রামক্ষার, রামকুমার | মুদ্রাষশ্ত্রের প্রেত রাম" 

কুমার! 

(নেপধ্যে)। আজ্ঞে যাই। 

রামকুমারের প্রবেশ । 

নগেত্র। দেখ! এই বারের নম্বর হ'তে কাগজে লিখে 

দাও £ 

সম্পাদক শ্রীঘতি হেমন্ত কুমারী । 

রামকুমার। যেআজ্ঞে। আর কাপি? 

হেমস্ত। তুমি কাপির কথা আর নগেন্স বাবুকে 

জিজ্ঞাসা করো না। কাগজের মঙ্গে নগেন্র বাবুর আর 

কোন সম্পর্ক নাই। 
রামকুষার। যে আজ্ঞে কাণি? 

হেমস্ত। কাপি কি তোমাদের কিছুই নাই। 
রামকুমার। আজ্ঞে না; আমর! কাপির জন্য বসে 

আছি। 
(নেপথ্যে) 90015 89000 ৪49 700 10 

হ্মন্ত। মাখন বাবু এসেছেন? সঙ্গে করে নিয়ে এস। 

নগেল্্নাথের প্রস্থান। 

শিখ বীধা 082০% হস্তে মাখন বারুকে সঙ্গে করিয়া 
নগেন্ত্র বাবুর পুনঃ প্রবেশ । 

হেমস্ত। কাপিকি আপাততঃ কিছুই নাই। আঙ্ছ 
আমি কলম ধর্চি। 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ২৯ 

নগেন্্র। 9০০০6 এ মাধন বাবু! মুদ্রাধন্তর চলে, কিন্ত 

901970০ এ কাপির কিছু ব্যবস্থা কর্তে পারেন ? 

মাধথন। 0০০৫ ৫7 1115. 7305০, 8015000 এ না হয় 

কি? আমাদের দেশ যখন 8০192০৪ এর মর্ম বুঝতে পারবে, 
তখন কাপি কি, ৪20;0: দের আর বই লেখার কষ্ট পেতে 
হবে নু]। আমার ইচ্ছা আছে 00111)1090100 02010 এর 

মত বই লেখার একটা [0901৩ অত্বর তৈয়ারি করব বা 

[00120 এ ০:0০. দিব। 

হেমন্ত। মাখন বাবু! আপনার কথ শুনে হুখী হলেম, 

আর না হবেই বা কেন? যদি আমাদের বৃদ্ধ মন্্রি১০:০- 
৮6০ 2০869: কর্ভে পারেন তা৷ হ'লে তোমাদের এই 
সামান্ত কার্য না হবেই বা কেন? 

নগেন্্র। (হেমজকুম়ারীর প্রতি) বলি হ্থ্যাণা হবে? 

ত1 হ'লে কি আবার-- 
হেমন্ত। মাখন বাবু মনে করেন ত সকল কার্ধ্যই হ'তে 

গারে। ডাল মাথন বাবু! বিজ্ঞান বলে মুদ্রাষন্ত্র আপনি 

চলে না কেন? 
মাধন। আপনি বিজ্ঞানের প্রতি অচল] ভক্তি দেখান: 

16 11] 10010 00. 165 8:15, 

নগেন্্র। মাখন বাবু! বিজ্ঞান শিখুলে কি চদমা ব্যবহার 

নাকরেখাকা যায় না? 

মাখন। থাকা! যার না নহে, উচিত নয়, কেন না, বিজ্ঞা- 
নের ভিতর, আর কেবল বিজ্ঞানের ভিতরই বা কেন, সমস্ত 



৩০ বিজ্ঞান বাঁবু। 

উচ্চ শিক্ষা ভিতর যে অতি 10109 [80198 আছে, 

যা আমাদের 11090 ০]৪তে দেখ্তে পাওয়া যায় 

না, ভা দেখ্বার জন্ত চস্ম! ব্যবহার কর! চাই। যেমন 
1010:030009 না হলে অতি শৃক্ষ পদার্থ দেখতে পাওয়া 

বায় না, ৪০1৩005 এও সেই রূপ চস্মা না হ'লে অনেক কথা 
বুঝতে পার! যায় না। এটা আমি তোমাকে বল্তাম, না; 
ভুমি আমার হেমত্ত কুমারীর 1:1881,0 বলেই তোমাকে 
10091010010, কলেম, কিন্ত দেখো! এ ৪০09 যেন আর 

কেহ জান্তে না৷ পারে। |] 

নগেন্র। এ চস্ম| কোথা থেকে কিনেছেন ? রী 
মাথন। [107 1100001101 3190015-111018 09৮, 

86679 ৫০০, 

নগেন্্র। বাঙ্গালীর দোকান থেকে? 

মাধন। তার কারগ, এই 7৮: এর চ্ম! চোকে দিলে 
অল্প বিজ্ঞান শিক্ষা কল্পেও বহুজ্ঞান দেখায়। 

মাধন। 1580039 009 1115, 13030১ 1 90০ )09 00100, 

নগেন্দ্র বাবু! আপনি আদ্বেন কি? 
নগেন্্র। চলুন। 

উভয়ের প্রস্থান। 

হেমস্ত। (ম্বগতঃ কাপির জগত রামকুমার ব্যতিব্যস্ 

করে তুলেছে। আমার সাধ্য নাই যে কাগজে কলমে করি। 
রামকুমারের প্রবেশ। 

অর্থ পুস্তকের গাওুলিপি হস্তে অবিনাশের প্রবেশ; 
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অবিনাশ। মহাশয়! আমার এই বই খানা ছেপে. 
দিতে হবে, কতকরে কর্মী চার্জ করধেন ? 

হ্মস্ত। কি ছাপতে হ'বে দেখি? (স্বগতঃ) এই খানিক 
এইবার কাগজে যাঁকৃন! কেন, এওত কাপি। 

অবিনাশ। এই কাপি দেখুন। 

ছেমস্ত। রামকুমার ! রামকুমার ! 
(নেপথ্)। আজ্ঞে যাই। 

রামকুমারের প্রবেশ । 
হেমন্ত। এই নাও কাপি নিয়ে বাও, আজিই আমার 

প্র চাই। (অবিনাশের প্রতি ।) আপনি এখন যেতে 

পারেন, কাল এলে দেখতে গাবেন। 

অবিনাশ । তবে কাপিটা আপনার কাছে বৈল। 

হেমন্ত। আমার কাছে, কম্পোলিটারের কাছে রৈল। 
*অবিনাশ। আজ্ঞে তাই; 

প্রন্থান। 

হেমত্ত। রামকুমার তুমি যে বাদরের মত ফাড়িয়ে 
রইলে? যাও কম্পোজ করগে! 

রামকুমার। এই কি খবরের কাগজের কাপি? 
হেমত্ত। হা, হা, হা আমার লেখাও যা আর আর 

একজনের লেখাও তা, আমি যখন দায়িত্ব নিচ্চি তখন তোমার 

আর ভাবনা কি? এ তোমার শালগ্রামের মকোদ্ধমা নহে। 

রামকুমার। সেটাও ভাল ছিল। 

প্রচ্থান। 



৩২ বিজ্ঞান বাঁবু। 

হেমস্ত। সম্পাদক হওয়া ভাল নহে, ইতর লোকের 
সহিত অনেক কথ্থা কৈতে হয় আমি একাজ আর স্বীকার 

করবে৷ ন1। | 

প্রস্থান । 

মাখন ও নগেন্ের প্রবেশ। 

মাখন। 90107) কলির দেবতা) আপনাদের উচিত 
শক্তির পুজা না করে 90০00 মহাশক্তির পৃজ। করা। 

নগেন্্র বাবু! আপনি দেখবেন 10 ৮9১৩ আপনাদের পুত্র 

কন্তার বিবাহও 3০190০6 এ হবে। 

নগেন্্র। আপনাদের বিজ্ঞান বিকাশিনী সভায় এবার 
কোন ১1০০৮ এ [9০৮৪০ দেবেন ? 

মাখন। মৃত্যুর পর জীবের পুনজ্জীবন হ'তে পারে কি 

না? 

নগেক্। আপনার 901) টি বড় সুন্দর ও )/076- 

1) হবে ? কবে 1,000019 দ্বেবেন ? আপনার 7০৮ কি? 
মাখন। আপনি ০9০০০ পড়েছেন না? আপনার মুখ 

হ'তে এরূপ 90118 20092101091988 কথা নির্গত হবে 

তা আমার একদিনের জন্ত৪ মনে হয় নাই। আপনি 

11069169617) বল্লেন কেমন বরে? যেটা মত্য সে আবার 

10697658100 কি? আমি সোমবার 8৪ 1606) 0560 

এ কলিকাভার 1128 ৪0৫ ০:09 এর নিকট আমার এই 
গভীর গবেষণার পরিচয় প্রাদান করবো! । আমি আপনাকে ও 

॥)০/6 8790121]5 আমার 21500 175, 73086 কে সেই 
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00088101) এ 068০7 থাকতে অনুরোধ করি। গশুনন 

আমার 9০৮৪9916009 1001)106 1086 0191)09, 

নগেন্ত্র। আমাকে 50989 করবেন; আমি আগনার 

[.908919 08) তে 1115. 09০ কে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। 

আমার একটি 1০00095; আছে। 

মধিন। কি বলুন? 

নণেম্্র। আপনার 190৮979 টা গড়া হলে ০০] টা 

যদ্দি আমায় দেন তা হ'লে আমি ওটা আমার কাগজে 7)9৮- 

119 করে দি, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ওরপ প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হ'লে পঙ্গপালের স্যাত্ গ্রাহক ছুটে আসবে; আমারও কিছু 

লাভ হ'তে পারে। 

মাখন। আন কাল বান্গাল| [০78 [১200 এও কি 

বিজ্ঞানের আন্দোলন হচ্চে ? 

*নগেন্্র। অত্যন্ত অধিক। 

মাথন। 'আমি সেই বিজ্ঞান আবিষ্কে,তাকে শত ধন্ত- 
বাঘ দি।, 

্রাঙ্ষিকা বেশে হেমস্ত কুমারীর প্রবেশ। 

হেমত্ত। (ঘড়ি খুলিয়া) মাখন বাবু! আমাকে 980086 

করতেন, আমি 90828900976 ঠিক্ রাধ্তে পারি নাই। 
আমার একটি [/0101)620 0169 আমাকে তার 0715269 

008801১6£ এ বসিয়ে দেরি করে দিলেন। 

. মাখন। ০1 70958220100) হ্যা আপনি সেদিন 

বিবাহের কথ! কি বল্ছিলেন ? 



৩৪ বিজ্ঞান বাবু। 

হেমস্ত। মে কথার আলোচনা 0081)99: এ বসে 
হ'বে) এখন চলুন একটু ৪%6210% 1. করে আমা! যাক্। 
আমার সেই [০1009901100 আমাকে তার গাড়ি খানি 
2010015190৮ করেছেন। 2289709 39০০ তুমি 

একটু ৪৮ কর। আর, আমার নামে যদ্দি কোন চিটি 
আমে সে দিন কার মত তুমি তাহা খুলো না। আমি 

তোমাকে বলছি [08190 19 তে এমন কিছুই নাই ষে 
1)08)970, 1 এর চিটি খুলে পড়তে পারে। এখন 

আমর! চয্লেম। 

মাখন লাল ও হেমন্ত কুমারীর প্রন্থান। 

নগেন্্র। শিক্ষিতা স্ত্রী চরিত্র কি জঘন্য | যেন্ত্রী পরিণয় 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে গোপনে 

বিহার করে তাহার চরিত্র কি তয়ানক! কি সন্দেহ জনক! 
হেমস্ত সত্য সত্যই কি কু-পথাবলম্বী! না না, একথ! 

কখনই মনে স্থান পায় না; হেমন্ত আমার সতী সাবিত্রী? 

ইংরাঁজ মহলে তার যে এত আলাপ সে কেবল কালেজে 
পড়ার তন্ত বৈত নহে + এতে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমি 

কোন প্রকারে সন্দেহ কর্তে পারি না। (পরিক্রমণ করিতে 

করিতে) আমার ছুবদৃষ্ট বশতঃই আমি বিজ্ঞান শিক্ষা 
করেছি; আমি মাধনের সঙ্গে পরিণয় করে জলস্ত অনলে 

হেমস্ত কুমারীকে আহুতি প্রদ্ধান করেছি ; সোনার কমল 

চগ্ডালের হস্তে অর্পণ করেছি। হায়; কেন বিজ্ঞান শিক্ষায় 

আমার ইচ্ছা! হলো? বিজ্ঞান কর্মনাশ! পার হকু। আমি 
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বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে তোমার কোন কার্ধ্যই শুনি নাই, 
কিন্ত আমি তে'মাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসি, তোমার 

শত সহত্র দোষ সত্তেও আমি তোমাকে ভাল বামি । তবু 

বলি তুমি আমার! হেমন্ত তুমি আমার! আমি সংসার 

ভ্যাণ কত্তে পারি তনু তোমার ন্তায় নুরূপা স্ত্রীকে আমি 

পরিত্যাগ কর্তে গারি নাই। হেমস্ত! একবার বল তুমি 

আমার? শুনেও আমি নুথে প্রাণ ত্যাগ করি। যাই দেখিগে 
তার কোথায়? 

রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

মাখন লালের বৈঠকখান]। 

মাখন লাল ও হেমন্ত কুমারী । 
হেমস্ভ। আপনার অনুমান সত্য, আমি এ সম্বন্ধে 

কখনই স্বীকার করি নাই। কালেজে পড়বার সময় আমি 

আমার জীবন যৌবন বা! জীবন যৌবনের ছায়া মাত্র এক- 

জনকে অর্পণ করে ছিলাম; মে মূর্খ বুঝতে না পেরে 

কিছু দিন তার আদর করে আবার আমায় ফিরিয়ে দিলে, 

মেই অভিমানে, ক্রোধে, শোকে আমি ইহ! শ্বীকার করি। 
এ দ্বীকারেও একটা হুন্দর ০০7৮:৪০৮ আছে সেই ০০2৮:৪০% 

আনুমারে আজ আমি 11901970219 77911 এর 1)121065% 
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ট10067 এ আমার দেহ বিক্রয় করবো; যর্দি আপনার সকার 

ক্রেতা পাই] ৮০০1৭ 7১9 ০৮] 10225. 

মাখন। বিবাহে আমার তাদৃশ ইচ্ছা! নাই ০68০] 
কা0৪]] 1190 9100) 8 010009, তবে তোমার ম্যায় 

গ্ুশিক্ষিতা স্ত্রী যদি সাংসারে আমার সহায় হয়, তাহ! হ'লে 
আমার যত ০01)090190 আছে সকল গুলিই.001011 £€০ 

10 61 ৮0118, 

রামকান্ত বাবুর প্রবেশ। 

রামকান্ত। 0000. 20020106 1075. 73939, 0100৫ 

[00102 1, 11001007092. ৃ 

মাখন । আহুন, আপনার 7£2060০9 কেমন চলচে ? 

রাযকাস্ত । 9016009 শেখ! অবধি ০1:90 এর 10010))61 

দিন দিন 51] কচ্চে। 

মাখন। 6 190. 60 0062, 

রামকাস্ত। আপনাদের বিবাহের কথা শুনছিলাম না। 

মাধন। বিবাহের 109৪ ই আমি একবারে 6179 20) 

করেছি। 
হেমন্ত । অত্য নাকি? 

মাধন। প্রায় বটে, তবে তোমার সন্বদ্ধে একটু 810৮ 

করবে! । র 

রামকাস্ত। আপনি কি সকল প্রকার বিবাহের 198 

ত্যাগ করেছেন। 
মাধন। হা। 
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পামকাস্ত। কিকি? 

মাখন। কুমারী.বিবাহ, বিধবা! বিবাহ, গাবারবয বিবাহ । 

রামকান্ত। আপনি যে.সকল বিবাহের কথা বন্রেন 

সকল গুলিই ত্যাগ করা উচিত? কারণ প্রথমটি বিজ্ঞান, 

বিরুদ্ধ, স্থিভীবটি শান্ত নিষিদ্ধ, তৃতীয়টি সমাজ বিরুদ্ধ? কিন্তু 
এই সকল দোষ বর্ভিত ষদি কোন প্রকার বিবাছ থাকে 

, তাহ'লে আপনি স্বীকার কত্তে পারেন কি না? 

মাথন। 01798, বিশেষতঃ আমি যাকে 1)88181) 

ভালবাগি তাকে যদি পাই। 

রামকাস্ত। আপনি অনীকার কচ্ছেন ? 

মাখন। হা। 

রামকাস্ত। যদ্দি আপনার কোন বাধা না থাকে তবে 

তাহার নাম জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি? 

 খমাথথন। আমার যে আপত্তি পূর্বে ছিল মে আপত্তি 

এখন নাই, ভাই আমি আপনার নিকট প্রকাশ কচ্চি, তার 
নাম গ্রীমতি হেমস্ত কুমারী । 

রামকান্ত'। (জনান্তিকে হস্ত কুমারীর প্রতি) আপনি 

এতে স্বীকার আছেন। 

হেমস্ত। (জনাস্তিকে) আমি বিবাহ করেছি বটে, কিন্ত 
আমার সে. বিবাহ 5201 0৪90 অর্ধাৎসামদ্িক) 

আমি সে বিবাহ বাতিল বা নামঞ্র কনে পারি ও প্রত্তত 

আছি) কারণ আমার 109১520 আমার নিকটে নাই। 
রামকার্ত। মাখন বাবু! আইন মতে আপনি সধবা 
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বিবাহ কর্তে পারেন, তার বিপক্ষে শাস্ত্রে কোন কথাই 
নাই। আপনি সধবা বিবাহ করুণ শাস্ত্র আপনার দিকে 

এক দৃষ্টে চেয়ে ধাকবে মাত্র, কোন কথা বলবার ক্ষমতা 
থাকবে না। 

মাখন। আমি বিবাহ কল্পে বিজ্ঞানের কোন জি 
হ'তে পারে? 

রামকাস্ত। কোন সম্ভীবন! নাই ) তবে যদি আপনার 
আশঙ্কা! হয় আপনি আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত 

৮০65 র মত নিতে পারেন; তিনি আমাদের আচার্য 

স্কৃতরাৎ তার মত নিলে আর কোন বাধা মন মধ্যে উদ্দযও 

হবে না। বলেন ত আমি এখনই 11৫ঠাখা0) করি। 
হেমস্ত। ইহাই ফুক্তি যুক্ত বটে, তোমার বিজা- 

নের পথে আমি কণ্টক হ'তে ইচ্ছা! করি না। 
মাধখন। 4 102016] 1049 00079 10 10087060% 

%৫8 & 1091016]. আপনি 16122780%। করুণ। 

রামকাস্ত। বেহার বেহার! 

(নেপথখ্ে)। ঘাইচি বাইচি। 

৮ দায় বেহারার প্রযেশ। 

তার যই নিয়ায়। ৃ 

দাঁযু বেছারার প্রস্থান ও টেলিগ্রাফের খাতা লইয়া 

পুন প্রবেশ। 

মাখন | (বেহারার গ্রতি) | তুই বাইরে গিয়ে বন্গে। 

দবমুবেহারার এরস্থান। 
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রামকাস্ত। (লিখিভে আরম )। ঘা) 0৮19০00 

0) 5019006 17270100 10001501507. 

মাখন। ৪165৪ কি দিলেন? 

রাষকাস্ত। 1). £. ঘ০য1০--০50102007 49৮ 

01৫00 গা) 000) 0, 4 20 3010)00, 

হেনস্ত। এই হলেই যথেষ্ট হবে বোধ হয়? 

(কাজ বেহারার হস্তে প্রদান। ) 

মাধন। 00 798) ৫91৮-- 

হেমস্ত। কতক্ষণের ভিতর 70215 পাওয়া যাবে? 

রামকান্ত। অন্ত সময় হলে 6 19008 লাগত কিন্ত 

এটা 5৩০11 বলে বোধ হয় শীঘ্র পাওয়া! যাবে। 

মাধন। আর বিশেষ আমি 9010068 এ | 4 

আমার 79) শীঘ্র আসবে । 

রোমকাস্ত। আপনার সঙ্গে তার পরিচয় আছে? 

মাধন। কিছু মাত্র নহে? 

রামকাঁত্ত। তবে কিরূপে বল্লেন? 

মাধন।, 1:0110)009 এর একটা মা 0: কনে 

যেমন তার মঙ্গে যত ০০20800 আছে সকল গুনোই 

0 করে মেই রকম 8019006এর একট 1000579800 ক্ষমতা 

আছে-- যেখানেই ষে থাকুক না কেন জান্তে পারা যায়। 

রামকাস্ত। আপনারা তা হ'লে বিবাহের জন্য প্রশ্থত 

হন। 

হেমস্ত। আমি প্রস্তত আছি। 
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মাখন । একটু অপেক্ষা করুণ? যদ্দি বিধান লা আমে ? 
রামকুমার। তার দ্বায়িত্ব আমার। 

মাখন। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য গ্ুতরাং ] ৫011170% 

ম1111)0]0 7011: 09310. এই উত্তর এসেছে । 

টেলিগ্রাম লইয়া! দামুর প্রবেশ 
ও মাথনকে দিয়া প্রস্থান। 

খবরটা কি এলে! ৰলা! যায় না, থোল। যাক্। 

রামকুমার। না একটু অপেক্ষা করুণ, আমি একবার 

চোক বুজিয়ে ঈশ্বরের নাম নি, তার পর আপনি খুলিবেন ; 

যদি এতে কোন প্রতিকৃল:কথা থাকে গরম পিতা তাহার 

অন্থকৃল করবেন । 

চক্ষু মুদ্দিত করিয়া! উপবেশন। 

এখন খুনুন (দণ্ডায়মান হইয্বা)। ও হরি দত্াময়। ও 

হরি দয়াময় । 

মাথন। 11217100190) ১০. 2029), 110 01))90619 

31) 90101)06, | 

রামকাস্ত। বিবাহ এক্ষণে কোন মতে হ'বে,? 

মাথন। মতামত এতে আমার কিছুই' নাই; বিজ্ঞানে 

যখন কোন প্রতিবন্ধক নাই তখন আমি বিবাহ কত্তে স্বীকার 

আছি 

রামকান্ত। তবে ব্রাঙ্গ মতে হোক্। 

মাখন। ছিঃ ছিঃ ওট] কি আবার মত; যে মতে 

মুচিরমেয়ে ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, বেমতে পুত্র মাতার বিবাহ 
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দেয়, ভাই ভগ্ৰীতে চেক বুজুলে ধর্ম বা প্রেম হয়, আমি 

কি সেই লান্গুলহীন শাল দলের মত নিয়ে বিবাহ করব, 
কধনই নহে। আমি 9010809 মতে বিবাহ করবে, 

যেবিবাই কদদাচ 08]] 971] 5০10 হবেন।। 

রামকাস্ত। সেকি রকম? 
মুখন। 0270৮ র নূতন 90101074 যে মত প্রক1- 

শিত হয়েছে আমার সেই মৃত। 70160610360 যার ত্রদ্ধা। 

তার যাহার ভূতা, 0৪৮; যাহার মাকু, এ আমার মেই' 

মৃত। (হ্মত্তকুমারীর প্রতি)। চল আমরা সেই মত 

অনুযায়ী বিবাহ শেষ করে আসি। 
উভয়ের প্রস্থান । 

রামফাস্ত। কি সুখের মিলন, এমন না হ'লে কি 

বিবাহ, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ব্রাহ্ম হয়েও এই শুভ 

মিলনের সময় একবার ও ঈশ্বরের নাম কর্তে পান্নেম না। 
মাখন ও হেমস্তকুমারীর প্রবেশ । 

মাখন। এ প্রক্রিয়া ভাল কি না? 

হেমস্ত। তুমি যাকে ভাল বলে স্বীকার করেছ আমি 

তাঁর দোষ দেখতে পাব কেমন করে ? 
কাগজ কলম লইয়! নগেন্্রনাথের 

প্রবেশ । 

নগেগ্র। তুমি এখানে বসে আছ আর আমি কাগজ 

কলম নিয়ে এমন স্থান নাই যে তোমার অন্বেষণ করি লাই । 
রাশকাস্ত। কেন? ১৪: 



৪২ বিজ্ঞান বাঁবু। 

নগেশ্র। কাগলের কাপি লিখৃবে কে? আমার কি 

আর কাগজ লেখবার অধিকার আছে? 

হেমন্ত। আমি এধন মাখন বাবুর গপরিণীতা স্ত্রী 

তমার কাগজ, তোমার কলম, তোমার কাপি ও তোমার 

সহিত সম্পর্ক আজ হতে বা ইহার এক মুহূর্ত পূর্ব হ'তে 

আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 
নগেন্্র । সে কি হেমভ্ত! কেন হেমস্তকুমারী আমি 

তোমার কি দৌষ করেছি? আমি তোমার স্বামী; স্বামী 

স্্রীলোকের গুরু; আমি বর্তমান থাকৃতে___- 

হেমত্ত। এ পরাশরের মত, হৃতরাং ঠিক শাস্ত্রসম্মত 
হয়েছে, তুমি যখন অনুপস্থিত ছিলে তখন আমি এই বিবাহ 

করেছি।-এ'ত দোষ তোমার কিছুই নহে; আমার ইচ্ছা । 
নগ্েন্্র। তোমার এ ইচ্ছ! কেন হ'লো, ছেম? 

হ্মত্ত। কেনর উত্তর নাই। আমি তোমাকে বিবাহ 
করেছি। আমার ইচ্ছা আমি তোমাকে ত্যাগ কল্পেম। তুমি 
জেন আজ হ'তে আমি মাথন বাবুর পরিণীতা স্ত্রী। 

নগেত্র। আয ওমা আমার কি হবে; আমি কার 

জন্ত নিত্য ঘরে আম্বো। (ভ্রদন) 

রামকান্ত। নগেন্ত্র বাবু! এট! ভদ্রলোকের বাড়ি, 

এটা শ্শীন বলে মনে করবে না, যে ইচ্ছ| মাগিক চীংকার 

কর্তে পারেন। 

: নগেম্্র। শ্বশান হ'লেও বোধ হয় ভাল ছিল। এটা 

শ্শীন অপেক্ষাও অধন্ত স্থান, এখানে জীয়স্তে ত্যাগ কর্তে 
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হয়। ওগো আমার কি হ'ল গো--আমার পোষা পাধী কে 

ধন্নেগো (ক্রন্দন)। 

গৌরহরি ও শীতের প্রবেশ। 

গৌরহরি। কি হয়েছে? তুমি কাদচ কেন! 
মাধন। তোমার এতে 1769:6979 করবার কি প্রয়ো- 

জন আছে ? তুমি এখান হ'তে যাও। 

নগেআ । ওগো আমার বিয়ে কর! মাগ ; বিয়ে করেছে 

আর ছেড়ে দেবে না। (ত্রন্বন।) 

শীতল। বিয়ে কর! কিরকম? 

ননেত্্র। ছাঁদুলা তলায় সাত পাক দিয়ে এনেছি । 

গৌরহরি। কথাটা কিছু বুঝতে পাচ্চিনি, ব্যাপার 
টাকি? 

মাখন। ব্যাপার এই, হেমস্তক্ুমারী, নগেন্বানুর পরি- 
নীতা স্ত্রী; উনি নগেন্র বাবু কে পরিত্যাগ্গ করে আজ আমায় 
বিবাহ করেছেন। 

গৌরহরি। মেকিরে?তুইবলিস্কি? 
মাধন। ই] 7] 10621) 1) 1] 52). 

গৌরহরি। ও শীতল বাবু! একি বিবাহ না-_ 
মাখন। হ] বিবাহ। 

শীতল। একি মতে বিবাহ। 

মাধন। 70191 501900110 মতে; পাছে তোমার 

মত মূর্ধ এর বিপক্ষে কোন কথা বলে সে জন্য এই দেখ 

ভার ব্যবস্থা! ও আনিয়েছি। 



৪৪ বিজ্ঞান বাবু। 

শীতল | ঘধবার কি বিবাহ হয়? 

রামকান্ত। না হয় তার শান্ধ কিছু আছে? দ্বীকার 
করি বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়, কুমারী বিবাহ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, 
কিন্ত সধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাহার প্রতিকূল কোন কথ! 

কিছু আছে? 

শীতল। নাই বলেই কি বিবাহ হ'তে পারে? , 

মাখন। পারে না কিসে ৫ যার প্রতিকূল বা জনুকূলে 
কোন কথাই নাই তাহাই শান্তর সম্মত। “মৌনং সম্মতি 

লক্ষণ” এট। চির প্রসিদ্ধ । 

গৌরহরি। বলি বিয়েটা কি হয়ে গেছে। 

মাখন।. রহুকাল। 

রামকাস্ত। কেবল শীক বাজান বাকি আছে, সেটা 

আপনিই করুণ। 
মাখন। একট] 10108] 000৮:৪০৮ কেবল বাকি আছে, 

তাই 001190৮079৮0এ 5970 এর জন্য লিখেছি, সেটা 

এলেই 67088 করে দেব? তা হ'লেই 1018)1" উকীল 

বড় কেও কেটা নহে । 

গৌরহরি। কুলাঙ্গার তোর দ্বারা আমার বংশের অপ- 
মান হু'ল। যা! আমার বংশের কেহ কখন করে নাই আন্ত 

ভোর দ্বার তা হ'ল। 

মাধন। আমার দ্বারা তোমার বংশে মুখ উজ্জল 

হল। 59191006 এ |, 4, পাশ তোমার বশে কে 

দিয়েছে? আর বিজ্ঞানের উন্নতি করে কে কবে বধবা 
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বিবাহ করেছে? কে কবে বিজ্ঞানের উজ্জল মুখের ৫1০5 

বার করেছে? 

গৌরহরি। 'আর তোর মুখ দেখতে চাই নাই) তোর 
ছাই পাশ তোরই থাক, আমার বংশে যেন আর না 
ঢোকে। তুই আমার বাড়ি থেকে বের হ; ও পাপ হওয়া 

আর :আমি বাড়িতে রাখতে চাই ন]। 
মাখন । 110$0019)। ও কি নয়? 

গৌরহরি। না। তুই আমার বাড়ি থেকে বের হ। 
মাখন। মাকে একবার বৌ দেখিয়ে যাই। 

_ গ্ৌরহরি। তোর মা ওমন কুলাঙ্গানের মুখ দেখতে চায় না। 

মাধন। বলি বৌয়ের কি নহে, পরের মনের কথ! 

তোমার জানবার শক্তি নাই। 

গৌরহরি। তুই আমার বাড়িতে দুকিস নি, কুপুত্রের 

চেয়ে শুন্য গোয়াল ভাল। 

মাখন। আচ্ছা তাই হ'বে আমি চল্লেম। 09700 122 

এ সকল ০1 2০0] এর কাছে থাকতে নাই । 

নগেনা | হ্মন্তকুণারি ! ও হেষন্তকুমারি তুমি আমাকে 

সত্বি সন্তি কিত্যাগ করেচল়ে। তোমার সঙ্গে আঁমার 

সাধের 90012] 90161)099 চলো। 

গৌরহরি। আজ থেকে তুমি আমার তেজ্য পুত্র। 
আমিমআামার বিষয় আশয় দেবত্ব করে ফেলব। 

মাখন। রামকান্ত বানু! নূতন আইন থানি খুলে 
দেখত আমি বাবার েজ্য পুত্র হ'তে পারি কিনা? 



৪৬ বিজ্ঞান বাঁবু। 

রামকান্ত। না তা কখনই নয়, ভেঙ্গ্য হ'তে পারেন 
এক্প আইনএর মর্ম নহে; এর জন্ত বোধ হয় একটা 
উকীল সর্মিতি আবশ্ঠক। উনি এখনও তোমাকে পুত্র 

বলে স্বীকার কঙ্চেন তা হ'লেই হ'ল। 

গৌরহরি। দূর হও-ঢূর হও,_এধনি আমার "বাড়ি 
থেকে বের হও। ঃ 

নগে্্র। মহাশয়! আমার উপায় কি হবে, আমি 

কি আমার স্ত্রীকে আর পাব না? হায় কেন শিক্ষিতা 

স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলাম? কেনস্ত্রী ্বাধীনতার জন্ত ব্যস্ত 

হয়ে ছিলাম; কেন হেমন্তকুমীরীকে মাধনের সঙ্গে 
পরিচয় করে দিয়ে ছিলাম? বোধ হয় আমার গ্যায় 

ইতভাগ্য এখানে অনেক আছেন, তাহার আমার 
দৃষ্টান্ত দেখে শিক্ষা! লাভ করুন যে স্ত্রী স্বাধীনতা 
ব| এরূপ শিক্ষিতা বালিকার পরিণয় শৃখলে আবদ্ধ 

ছয়ে যেন কেহ কখন আর ঘোর শৌকার্ণবে ঝাঁপ না 

দ্েন। যাই দেখিগে পুলিশের সাহায্যে যদি এর কোন 
উায় হত 

সংবাদ পত্র হস্তে অবিনাশের প্রবেশ। 

অধিনাশ। (হ্মস্তকুমারীকে দেখিয়া)। এই যে; 

একেবারে আমার সর্ধনাশ করেছেন অর্থপৃত্তক কাগজে 

সমস্ত প্রকাশ করেছেন! আমি ছ্গিজ্ঞানা করি আমার 

কাপি কাগজে প্রকাশ করবার অধিকার আপনার কি অছে! 
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হেমস্ত। তোমার সহিত আর আমি কথ! কহিতে 

ইচ্ছ! করি না, কারণ আজ হ'তে কাগজের সম্পাদক আমি 
নহি, আমার প্রিরবন্ধু বাবু নগেন্্র নাথ। 

অবিনাশ । কাগজের সনে আমারই ব! সম্পর্ক কি? 

হেমস্ত। সেই কম্পোজিটার কে জিজ্ঞাসা করণে ? 

নগেন্্র। তুমিত আমায় ছাড়লে, আবার বোঝ] ঘাড়ে 

স্বাও কেন? 

হেমস্ত। আমি তে'মার সহিত কথ! কহিতেছি ন!। 

অবিনাশ । আমি সংবাদ পত্রের নামে “রিভাই সিং 

ব্রেখ্চে? নালিশ করবো? 

হেমত্ত। শতবার। 

নগেন্র। হেমম্ভ। আমায় রক্ষা কর; অলভ্ত অনলে 

আর ঘ্বৃতাহুতি দিও ন!। 

মাখন, রামকাস্ত ও হেমন্ত কুমারীর প্রস্থাম। 

অবিনাশ। আরে তুমি যাঁও যে; আমার ব্যবস্থা করে 

ছাও। 

(নেপথ্যে ।) তোমার মকলি এ ব.কলমে এও না হয় 

ভাই হয়েছে। 
অবিনাশ। আমার দেখচি প্রতি পদে সর্বনাশ। 

নগেম্্র। আমার ও তাই; তুমি বই হারিয়েছে আমিও 
মাগ হারিয়েছি; এম ভাই ছুই জন মিলে এর একটা! উপায় 
করা বাকৃগে। 

উভয়ের প্রস্থান। 



১.৪ বিজ্ঞান বাবু। 

: শৌরহরি অলস পিক্ষার কি নিষময়, ফল! সে 
শিক্ষার দোষে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কত কষ্ট তা বঢ 
জানন যায় না। বর্তমান শিক্ষণ প্রণালীর জঘগ্ক আঁদ 
আমান পুত্র'। হায় । সংসারে. আমার হ্যায় কত লো 

আছেন; বর্তমান জখস্ত শিক্ষা প্রণালীর অস্ত তাহায়) : 

জীনি কাত কষ্টই গাচ্ছের। এই শিক্ষার প্রভাবে পুত্র,ঈপং 
মাতা, ভাই ভগ্গিকে সন্মান করে না) গ্রতিবেসীকে সা 
করে না; ইহার জন্ত তাহাদের হৃদয়ে সহানুভূতির না 
মান্রও নাই। হায় হায় ! পুত্রবান হয়েও অপুত্রক হয়ে জ্রীব 
ত্যাগ কত্তে হ'ল এর অপেক্ষ। দুঃখের বিষয় আর কি আছে 

সমাগত বন্ধুগণ ! একবার আমার অবস্থা ভাল করে ভে 

দেখুন। বীহারা আমার স্তায় হতভাগ্য তার! এই সময় হা 

: জীবধান হউন নতুব! সরিহিিরি ডি 
আছে। 








